
KLAUZULA INFORMACYJNA: 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w placówce 

Beauty Sphere Justyna Popow - Suszcz
ul. 11 Listopada 17, 17-200 Hajnówka

Administrator: BEAUTY SPHERE JUSTYNA POPOW - SUSZCZ

Cel przetwarzania Realizacja usług kosmetycznych

Podstawa prawna przetwarzania 
danych osobowych

Art. 6 ust 1 lit. a RODO - (wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich 
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) - w 
przypadku marketingu i danych uzupełniających, regulowanych przepisami 
krajowymi. 
Art. 6 ust 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) - 
w przypadku danych wymaganych do realizacji  usług kosmetycznych.
Art. 9 ust. 2 lit. a RODO (wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów)- w przypadku 
szczególnych kategorii danych osobowych zawartych w ankiecie i 
dokumentacji medycznej.

Odbiorcy danych Podmioty, którym administratorzy udostępniają dane z wynikających 
przepisów prawa lub dostawcy usług, z których korzystają  administratorzy. 
Dane te są dostępne w siedzibie Administratora.  

Okres przechowywania danych W przypadku marketingu - do momentu wyrażenia sprzeciwu;
W przypadku danych osobowych i  szczególnych kategorii danych 
przetwarzanych za zgodą - zgodnie z terminami przedawnienia roszczeń 
wg obowiązujących przepisów (obecnie 3 lata). 

Prawa osób, których dane dotyczą - prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą przetwarzania jest 
zgoda)

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii 
- prawo sprostowania (poprawienia) swoich danych
- prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
- prawo przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego, które można przesłać innemu 
administratorowi

- prawo do bycia zapomnianym w przypadku skorzystania z usług nie 
objętych ochroną roszczeń

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji

Administratorzy nie stosują zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
(profilowania). 

Przekazywanie danych poza EOG Administratorzy nie przekazują danych po za Europejski Obszar 
Gospodarczy

Informacja o wymogu podania 
danych

Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych osobowych, a 
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

skorzystania usług kosmetycznych.
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